PROSINEC 2011
ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 12., ROČNÍK XX

Podoby vánočních svátků
v průběhu staletí

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Už ve starověku lidé koncem prosince oslavovali zimní slunovrat, kdy se délka dne
po 21. prosinci, tedy zimním slunovratu, opět začíná prodlužovat. Všemi kulturami
uctívané slunce obnovuje svoji sílu a dodává ji lidem a přírodě. Stejně jako u jiných
pohanských svátků ale měla zpočátku křesťanská církev se svou nastupující mocí
tendenci takové oslavy potlačovat. A pokud měly takové svátky příliš silné kořeny
– jako tomu bylo hlavně u Vánoc a Velikonoc – nahrazovala je vlastní interpretací.
Tak se vánoce ve 4. století staly připomínkou narození Ježíše Krista. Část tradic
nicméně přetrvala z dávných pohanských dob, část z nich vznikala postupně v toku
času, mnohé se v jednotlivých zemích a kulturách liší. Od 19. století až do dnešních
dnů potom vánoční svátky nabývají jisté pevné podoby, sestávající z jednotlivých
vzájemně provázaných rituálů.
Vánoční trhy a mikulášské veselice – těmi začínalo třítýdenní adventní období,
vrcholící vánočními svátky. Trhy se během tohoto období konaly už ve středověku.
V Evropě měly zejména ten význam, aby se obyvatelstvo mohlo co nejlépe zásobit na
zbytek zimy. Z území západní Evropy se jejich konání rozšířilo do celého světa a nyní
se konají skoro v každém větším městě křesťanského světa.
Zdobení vánočního stromku – tato tradice pochází z německých zemí, svíčková
ozdoba vánočního stromku se připisuje církevnímu reformátorovi 16. století Martinu
Lutherovi, kterému byla inspirací údajně zimní noční obloha plná hvězd. V českých
zemích se tato tradice ujala až počátkem 19. století. V Praze – Libni v roce 1812
poprvé rozsvítil vánoční stromek intendant Stavovského divadla Jan Karel Liebich.
Spisovatel Rudolf Těsnohlídek zase poznal v Dánsku zvyk pořádat před vánocemi
pod stromkem vystaveným na veřejném prostranství sbírky pro chudé děti a přenesl
jej k nám. Poprvé se tak stalo v Brně na dnešním náměstí Svobody v roce 1922, kdy
vánoční strom byl nazván „stromem republiky“.
Vánoční pohlednice – první vánoční pohled poslal britský voják Dobson v roce
1844. Tento nápad se v Anglii ujal a brzy se rozšířil po celé Evropě i Spojených státech.
Svůj význam neztratily vánoční pohlednice ani v moderní době, i když postupně
ubývá těch klasických ve prospěch zasílání vánočních pozdravů prostřednictvím
internetu, elektronické pošty a sms zpráv, zasílaných z mobilních telefonů.
Vánoční dárky – dávno předtím, než se dárky staly do značné míry komerční
záležitostí, rozdávaly se především drobné symbolické plodiny nebo výrobky.
Děti dostávaly červená jablka, která jim měly přinést zdraví, sílu a dlouhověkost.
Dospívajícím byly určeny hlavně sladké perníčky jako příslib mladických radostí
a slastí. Dospělí si často předávali ořechy, které symbolizovaly moudrost a zralost.
Láhev vína a sladkosti měly zase přinést sladký život.
Kdy se Kristus narodil? Neznáme přesný počet let, uplynulých od stvoření světa,
nevíme ani, kdy vznikla na naší planetě první myšlenka. My počítáme svůj čas od
narození Ježíše Krista, kterážto událost se v pozdějších staletích stala středobodem
oslav vánočních svátků. Obecně (letos) soudíme, že se Ježíš Kristus narodil před 2011
lety, tedy v nultém roce. Podle římského letopočtu to měl být rok 754 od založení
Říma. Na myšlenku počítat letopočet od Kristova narození přišli lidé až v pozdějších
staletích a bylo nutno vypočítat, kdy se tak opravdu stalo. Datování podle křesťanského letopočtu, tedy od narození Krista, bylo uměle zavedeno římským opatem
Dionysiem Exiguem v roce 525 po Kr. Toto nové počítání letopočtu se však ujímalo
jen velmi pomalu, později se zjistilo, že jeho výpočet nebyl zcela přesný, zmýlil se asi
o 6 let. Není to velká vědecká chyba a už vůbec ne věroučný blud. Jde pouze o omyl
ve výpočtech, který nic nemění na skutečnosti, že narození Ježíše Krista se stalo
průsečíkem v dějinách křesťanského světa. Stalo se to před více než dvěma tisíci lety
a dodnes není možné napsat list, nebo uzavřít právní smlouvu, aniž by při tom nebylo
uvedeno, že je tomu právě tolik a tolik let od chvíle, co se v Betlémě judském začal
psát nový věk lidstva.

držíte v rukou poslední letošní číslo Řeči. Pro většinu
z nás jistě bude náročným úkolem následujících dní
skloubení příprav na sváteční dny s mnoha dalšími
pracovními i jinými povinnostmi, které se na nás
ke konci roku tradičně valí. V těch nejkritičtějších a nejhektičtějších chvílích
zajisté pomůže jistý nadhled a pozitivní přístup, jejichž dostatek bych nám
všem chtěl tímto popřát.
Taktéž na radnici městské části, podobně jako v jiných institucích a společnostech, se poslední měsíc kalendářního roku nese v duchu ukončování některých záležitostí roku dobíhajícího a příprav na ten nadcházející.
Přípravami mám na mysli zejména debatu nad rozpočtem městské části na
rok 2012, jehož výsledná podoba bude schvalována na prosincovém zasedání
našeho zastupitelstva. Samozřejmě i město Brno a jeho městské části se
pohybují nikoliv ve vzduchoprázdnu, nýbrž v ekonomické realitě, a bude
proto náročným úkolem příslušných pracovníků a zastupitelů zajistit schválení
vyváženého rozpočtu, který umožní plnohodnotné fungování výkonu přenesené (státní správa) i samostatné (samospráva) působnosti městské části.
Podrobnější informace o rozpočtu se jistě objeví v lednovém či únorovém
vydání našeho zpravodaje.
Jelikož prosinec by jistě neměl být jen o práci, nechtěl bych tento text
ponechat výhradně v pracovní rovině. Dovolím si Vás proto pozvat na některé
kulturní a společenské akce v městské části. Hned v neděli 4. prosince se
v řečkovické sokolovně koná tradiční Mikulášská besídka s nadílkou pro hodné
děti. V pondělí 12. prosince máme možnost společně s dětmi z mateřských
a základních škol, které nám při té příležitosti předvedou i svá vystoupení,
rozsvítit řečkovický vánoční strom. Na skutečně předvánoční notu nás pak
v úterý 13. prosince naladí adventní koncert v kostele svatého Vavřince.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám i Vašim rodinám v tomto
čase předvánočního shonu popřál pohodu, klid a mír a do nového roku 2012
mnoho zdraví, štěstí a vzájemného porozumění.
Váš

Marek Viskot, starosta
Tvoření a vystavování betlémů – s narozením Ježíše Krista úzce souvisí tradice
tvoření betlémů a jejich vystavování v kostelích během vánočních svátků. Za tento
zvyk vděčíme sv. Františku z Assisi, který po návratu z Betléma roku 1223 založil
tradici stavění betlémů – jesliček v kostelích. Vůbec první doložený betlém v českých
zemích byl v roce 1560 vystaven v jezuitském kostele v Praze. V barokní době kostelní
betlémy procházely velkým rozvojem, kdy je tvořily figury v životní velikosti, malované buď na dřevěných deskách anebo vyřezávané ze dřeva. Císařovna Marie Terezie
roku 1751 zakázala stavění betlémů a předvádění vánočních her v kostelech a její syn
a nástupce císař Josef II. vydal zákaz znovu, kdy tento zvyk označil za dětinský a církve
nedůstojný. A tak se zvyk stavění betlémů a jesliček přenesl do domácností. Lidové
betlémářství se potom rozvíjelo v průběhu 19. a počátkem 20. století v různých,
zejména podhorských oblastech. V podkrkonoší například vznikl náš snad největší
a nejslavnější betlém – v Třebechovicích pod Orebem. Figury v betlémech se zmenšovaly a objevily se nové materiály pro jejich výrobu: papír, vosk, pálená hlína, těsto.
Postupně se při tvoření betlémů opouštělo striktní zobrazování biblické betlémské
krajiny jako místa narození Ježíše Krista a zobrazována byla spíše známá okolí bydliště
jednotlivých tvůrců betlémů. Po roce 1945 byla tradice betlémářství přerušena
komunistickou ideologizací vánočních svátků, přesto i v tomto období vznikaly
např. v Brně nádherné betlémy. Jedním z nich je betlém v brněnském minoritském
kostele sv. Janů na Minoritské ulici, který vyřezal sochař a řezbář Jaroslav Vaněk (který
je mj. autorem sochy sv. Vavřince na oltáři řečkovického kostela). Má takřka 20 metrů
dlouhý podstavec a jeho až 1 metr velké figury jsou vyřezány z lipového dřeva.
Poslední z nich přibyla roku 1990 před autorovou smrtí a představuje právě tehdy
svatořečenou sv. Anežku Českou.
Novoroční tradice – na Nový rok se tradičně přijímala blahopřání. Přicházeli
kominíci, popeláři, domovníci a listonoši. Jedl se ovar, vepřová pečeně a čočka, to
aby se v domácnosti držely peníze. Na jídelním stole ale nebývala ryba – aby štěstí
neuplavalo, ani zvěřina – aby štěstí neuteklo, ba ani drůbež - aby štěstí neuletělo.
Jan Jandl
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Informace ÚMČ
Zpráva ze 17. schůze RMČ
17. schůze RMČ se konala 9. 11. Rada:
• projednala předběžný návrh rozpočtu městské části na rok 2012,
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – říjen 2011,
• projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol k 30. září
2011,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila smlouvu o dílo na servis výtahu v domě Žitná 7 s firmou Výtahy
Mühlbacher, s. r. o., Šeránkova 18, Brno,
• schválila smlouvu o dílo na malování společných prostor v domech
Novoměstská 23 – 41 s firmou PaD interier, s. r. o., Horova 71, Brno,
• schválila smlouvu o dílo na opravu schodiště v budově radnice s firmou
Jan Kratochvíl, Merhautova 318, Brno,
• projednala majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
• souhlasila s návrhem vyhlášky města Brna, kterou se vydává Cenová
mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9,
• požádala Ředitelství silnic a dálnic ČR o snížení nejvyšší povolené
rychlosti na tzv. Hradecké radiále ve směru do města Brna v úseku od

•
•
•
•

konce nájezdu z ulice Hapalovy po značku „Obec“ (při napojení ulice
Novoměstské) ze 100 km za hodinu na 80 km za hodinu,
schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku na výsadbu dřevin s Nadací
ČEZ, Seifertova 55, Praha,
souhlasila se záměrem městské části Brno-Medlánky propojit chodníkem ulice Hrázku a Kytnerovu,
schválila následující termíny sňatků v roce 2012:
pátek: 27. 1., 24. 2., 30. 3., 18. 5., 29. 6., 21. 9., 26. 10., 23. 11., 14. 12.,
sobota: 28. 4., 16. 6., 21. 7., 18. 8., 1. 9.,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.
Termín zasedání ZMČ
IX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteční
ve čtvrtek 22. prosince 2011 od 15:00 hodin v zasedacím sále řečkovické
radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Odbor správy majetku ÚMČ
Odbor správy majetku zajišťuje pro Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora investiční činnost a správu majetku v rozsahu těchto dvou katastrálních území.
Výčet činností odboru uvádíme v následujícím textu.
V oblasti investic zajišťuje odbor zejména tyto druhy prací:
a) příprava investičních akcí:
– zpracování projektové dokumentace,
– stavební řízení a zajištění koordinace mezi zpracovatelem projektové
dokumentace a dotčenými orgány a organizacemi,
b) provádění investičních akcí:
– výběr zhotovitele včetně přípravy smlouvy o dílo,
– předání staveniště,
– stavební dozor při vlastním provádění díla (pokud není stanoven technický
dozor investora),
– převzetí díla a kolaudační řízení se stavebním úřadem,
c) předání investičních akcí:
– kontrola odstraňování zjištěných závad,
– příprava podkladů pro předání správci (bytový odbor, oddělení životního
prostředí, atd.),
– řešení případných reklamačních závad (závady, které se vyskytnou až po
předání díla).
Správa majetku zahrnuje následující oblasti:
a) pozemky (pod garážemi, zahrádkářské kolonie, stavební dvory a další):
– evidence žádostí o pronájem,
– příprava materiálů pro projednání pronájmů v radě městské části,
– evidence pronajatých pozemků (situační plány, smlouvy atd.),
– platby nájemného, opravy oplocení, atd.),
b) objekty (budova úřadu, budovy škol, školek a další svěřené budovy):
– evidence majetku (sledování stavu pro určení oprav a investic do
objektů),

Informace pro občany

Odstávka vydávání e-pasů a občanských průkazů
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu lze
požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 14. prosince 2011 na Magistrátu města Brna. V době od 15. prosince
2011 do 30. prosince 2011 lze vydat občanský průkaz typu „Blesk“ s dobou platnosti
1 měsíc bez správního poplatku na Magistrátu města Brna.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich
uvedenou.
O vydání e-pasu lze požádat nejpozději do:
– 16. prosince 2011 – pokud je žádost podána v zahraničí na zastupitelském
úřadu,
– 19. prosince 2011 – pokud je žádost podána na Magistrátu města Brna.
V době od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011 nebudou e-pasy ani
předávány.
Vydávání cestovního pasu typu „Blesk“ se odstávky netýkají.
Mgr. J. Mikulcová

– komplexní správa objektů svěřených MČ, nájemní smlouvy uvolněných
prostor,
– veškeré opravy objektů, zajišťování dodávek energií, vody a svozy
odpadu.
Další činnost odboru:
– spolupráce s odbory a odděleními úřadu městské části, Magistrátu města
Brna a dalšími organizacemi zřízenými městem Brnem, krajem nebo
státem,
– příprava rozpočtu MČ,
– inventarizace majetku a likvidace vyřazeného majetku,
– příprava veškerých materiálů souvisejících s náplní odboru k projednání
v kolektivních orgánech městské části (komise, rada a zastupitelstvo
městské části),
– vyjádření k projektům městské části,
– pojištění objektů a likvidace pojistných událostí se smluvní pojišťovnou
– pronájem či výpůjčka movitých věcí.
Veškerá činnost je vedena tak, aby byl majetek využit, provozován a spravován
co nejefektivněji a v souladu se schváleným rozpočtem městské části a se stavem
svěřeného majetku.
Žádosti, připomínky či dotazy je možno s pracovníky odboru řešit osobně,
telefonicky či e-mailem. Kontakty na jednotlivé referenty jsou uvedeny na webových
stránkách městské části. Při osobní návštěvě projednáme požadavky občanů nebo
firem přímo, v případě nutného zajištění dalších informací nebo projednání v kolektivních orgánech, se dohodneme s občany na dalším postupu.
Ing. Libor Stloukal, vedoucí Odboru správy majetku
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Adventní koncert
V úterý 13. 12. 2011 v18:00 hodin se uskuteční v řečkovickém
kostele sv. Vavřince již tradiční „Adventní koncert“. Brněnský komorní
orchestr pod vedením Mgr. Jiřího Mottla se představí ve skladbách
J. S. Bacha, G. Ph. Händela, G. P. Telemanna a dalších autorů. Verše se
sváteční poezií přednese Milan Klapetek.
Zveme všechny lidi dobré vůle k návštěvě koncertu, pořádaného MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s agenturou
Communio pro arte s laskavým dovolením římsko-katolické farnosti
našeho kostela. Koncert bude spojen s veřejnou sbírkou.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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MORAVA A MORAVANÉ
V minulém čísle Řeči se v článku s názvem „Morava a Moravané“ můj kolega zastupitel pan JUDr. Padrnos zabýval otázkou existence moravské národnostní menšiny,
a to na základě polemiky, kterou jsme, za přítomnosti ostatních kolegů zastupitelů,
několikrát vedli. Rád bych touto cestou ozřejmil některé informace, které v článku
zazněly a přispěl k uvedené problematice také svým názorem.
Problematikou tzv. moravské národnostní menšiny jsem se začal zabývat v okamžiku, kdy jsem zjistil, že na ustavujícím jednání zastupitelstva budeme zřizovat
výbor pro národnostní menšiny z důvodu, že na území naší městské části se nachází
moravská národnostní menšina. Z hlediska zákona o obcích platí, že obec, v jejímž
územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se
k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. A právě dle tohoto
ustanovení byl zřízen výbor pro národnostní menšiny, což je v kontextu ostatních
městských částí spíše rarita. Za zmínku ještě stojí, že dle stanoviska Ministerstva vnitra
nelze za onu „jinou“ národnost – dle výše uvedeného ustanovení zákona o obcích
- považovat „národnost moravskou“. A konec konců i z informace Rady vlády pro
národnostní menšiny se podává, že v etnické struktuře společnosti České republiky není
obyvatelstvo Moravy a Slezska v postavení menšiny, jak vyplývá z jeho neomezených
možností naplňování občanských a politických práv v oblasti vzdělávání v mateřském
jazyce (je jím čeština), šíření a přijímání informací v mateřském jazyce (češtině), rozvoji
kultury včetně kultury regionální apod.
Ačkoli mají Moravané poměrně velké množství odlišností, nelze je interpretovat
tak, že se de facto jedná o samostatný národ. Kupříkladu jazykové odlišnosti, které
však mají v absolutní většině ráz rozdílů dialektových (nikoli jazykových ve smyslu
společného národního jazyka). Jazykově vývojové procesy se u nás šíří zpravidla ze
středních Čech na okraje jazykového území, a proto směrem k okraji roste i nářeční
charakter místní mluvy (Chodsko, Podkrkonoší nebo Doudlebsko), tedy vždy na okraji
země. Na Moravě (a ve Slezsku) se starší vývojové jevy jazyka zachovaly (a místy
zachovávají) dodnes, takže nářeční členění Moravy a Slezska je výraznější a podrobnější než v Čechách. Tato diference i přesto bývá zcela mylně pokládána za jeden
z jevů, kterými se argumentuje při zdůvodnění existence moravského národa. V této
souvislosti se nabízí otázka - které z moravských nářečí by plnilo roli společného
moravského spisovného jazyka? Oni nosá, nosíja, nosijá, nosijú, nosijó, nosijou nebo
oni nošá…?
Dalším často skloňovaným pojmem bývají folklor či tradice Za zdůvodnění moravského národa se mnohdy pokládají lidové písně, tance, kroje, zvyky, ba dokonce

i „povaha lidu“. Regionálně folklorní jev však nemůže být pověřen funkcí, kterou
objektivně nemůže mít - folklor nezdůvodňuje existenci národa, množina folklor
vytváří lidovou kulturu, tradici lidové kultury, specifičnost, regionálnost lidové kultury,
a to jak v rámci nějakého národa, tak v prostředí nadnárodním (velká příbuznost
s folklorem východní Moravy a Slovenska). Naproti tomu písňový folklor Čech má
spoustu příbuzných jevů s folklorem bavorským apod. Opět se nabízí otázka - který
soubor folklorních jevů by byl charakteristický pro Moravany? Slovácký, valašský,
hanácký, z Vysočiny, z moravského Lašska…?
Domnívám se, že ačkoli je Morava po všech stránkách významná součást českého
státu, existence moravského národa je romantizující fikcí, přičemž nejčastějšími argumenty jsou zejména specifické moravské dějinné jevy a další výše popsaná specifika,
vycházející v podstatě z omezeného regionalizmu, živeného především folklorem
či tradicemi. Svou roli hraje pochopitelně i přezíravý postoj centra k východní části
republiky, které vidí Moravu (a Slezsko) především jako vzdáleně ležící repertoár
všelijakých folklorních zajímavostí a archaismů. A proto médiím splývá obraz
Moravy s regionalismem a podle toho je Moravan podáván jako naivní prosťáček
z venkova, mluvící nářečím a popíjející víno nebo slivovici, což je zjištění minimálně
politováníhodné.
Několikrát jsem však již uvedl, a uvádím opět, že si vážím činnosti členů výboru
pro národnostní menšiny, a tento článek rozhodně nechť není chápán jako zpochybňování jejich faktické práce (naopak, četnost zasedání patří k jedné z nejvyšších
v rámci poradních orgánů zastupitelstva i rady naší městské části). Avšak výše
popsané úvahy mne vedou k závěru, že skutečně nejsou dány předpoklady proto,
aby v naší městské části tento výbor fungoval, což jsem prezentoval i na ustavujícím
zasedání zastupitelstva. Náplň práce a činnost by stejně dobře mohla provádět
komise kultury a informací, případně zájmové občanské sdružení. Koneckonců
i z jednacího řádu výborů zastupitelstva naší městské části vyplývá rámcová činnost
tohoto výboru, která však není naplňována, neboť to objektivně není možné.
Důvod je prostý – moravská národnostní menšina zkrátka není žádnou národnostní
menšinou. Závěr je tedy ten, že na území naší městské části působí fungující výbor
pro národnostní menšiny pro národnost, která není menšinou, k jehož zřízení nebylo
(a není) zákonného opodstatnění ani neplní svou funkci (mimo jiné jednacím řádem
aprobovanou) – což však v žádném případě nesnižuje práci, úsilí a čas vynaložený
jednotlivými členy tohoto výboru.
Ondřej Vít, zastupitel

Dobrá zpráva z Centra stomatologické péče

Základní škola
Brno, Horácké nám. 13

pořádá 8. 12. 2011
od 8.00 do 12.00 hodin

Den otevřených dveří
na pracovištích
Horácké nám. 13
i Uprkova 1a

Centrum stomatologické péče v Brně - Řečkovicích má konečně dobrou zprávu
pro všechny pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny. Po delších jednáních s touto
pojišťovnou uzavřelo od 1. 11. 2011 smluvní vztah. Znamená to, že veškeré hrazené
úkony budou v plné výši propláceny a klienti VZP je nemusí u nás hradit. Mohou tak
využívat služeb Centra stomatologické péče v provozovně na Palackého náměstí 19a
v plné šíři.
Naše služby jsou postaveny na vysoké profesní úrovni, využívání nejmodernějších
metod léčby a léčebných postupů. Lékaři jsou zapojeni do systému celoživotního
vzdělávání a proto si osvojují stále nové principy léčby a umí využívat nejlepší stomatologické materiály. Ke zkvalitnění jejich práce pomáhá nejmodernější přístrojové
vybavení a diagnostické přístroje včetně rentgenů.
S potěšením můžeme také oznámit, že se tým našich lékařů rozšířil o MUDr. Emila
Zábranského, který dlouhou dobu působil jako primář v brněnské vojenské nemocnici. Jeho zkušenosti a specializace v oblasti stomatochirurgie značně napomáhá ještě
více zkvalitnit poskytované služby Vám, našim klientům.
Závěrem chceme zdůraznit, že jsme velice rádi, že již můžeme klientům VZP
poskytovat plnohodnotnou péči. Současně se omlouváme za situaci, z předešlého
období. Budeme se to snažit těmto klientům vynahradit. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Roman Slavík

Radnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá již tradiční akci

ŘEČKOVICKÝ VÁNOČNÍ STROM
Kdy:
pondělí 12. 12. 2011 v 15:00 hodin
vedle kostela před Vavřineckou vinárnou
Kde:
Program: vystoupí děti z MŠ, ZŠ a taneční skupina KRTEČCI
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Teplý čaj, občerstvení a drobný dárek pro děti zajištěn.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Nové hřiště na pétanque

Kalendárium

významných osobností a událostí měsíc

PROSINEC

Karel Burkert - sportovec-kopaná (brankář), reprezentant ČSSR
Vznik Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici
v Brně
+ 1. 12. 1968 Hugo Haas - divadelní a filmový herec, režisér, scenárista
* 2. 12. 1886
Josef Frejka - chemik, zakladatelská osobnost brněnské Přírodovědecké fakulty, ředitel ústavu
organické chemie, děkan v letech 1929–1930 a 1939–1940
2. 12. 1911
Zřízení kina Cinéma Électrique v Králově Poli
2. 12. 1873
Slavnostní otevření Moravského průmyslového muzea
+ 5. 12. 1908 Josef Uher - básník a prozaik
* 5. 12. 1883
Jaroslav Král - malíř, jedna z největších uměleckých osobností brněnské kultury v období první
republiky
5. 12. 1984
Odhalení pamětní desky stálého českého divadla
5. 12. 1777
Zřízení Biskupství brněnského
+ 6. 12. 1978 Jarmila Kurandová - významná členka brněnské činohry, herečka
* 7. 12. 1886
Otakar Kallauner - profesor chemické technologie na brněnské české technice a rektor této
školy v letech 1938–1939, odborník v oblasti technologie keramiky a maltovin; válka a odboj
1938–1945; politický vězeň
* 12. 12. 1882 Jiří Mahen - spisovatel, básník
12. 12. 1918
Zřízení Vysoké školy zvěrolékařské
* 16. 12. 1866 Tomáš Eduard Šilinger - kněz, augustinián, žurnalista, politik
* 18. 12. 1787 Jan Evangelista Purkyně - lékař, biolog, zakladatel české vědy
* 19. 12. 1921 Ludvík Podéšť - hudební skladatel
* 24. 12. 1942 Jan Smolík - sportovec - cyklistika, vynikající silničář
* 26. 12. 1914 Eduard Farda - fotbalista; hokejista; hokejový trenér
+ 28. 12. 1966 Vincenc Makovský - sochař, designer, profesor brněnské techniky a profesor Akademie
výtvarných umění v Praze
* 29. 12. 1926 Zdeněk Kessler - právník, první předseda Ústavního soudu ČR v Brně (1993–2003),
politický vězeň (1953–1960), poslanec a člen předsednictva Federálního shromáždění ČSFR
(1990–1992)
31. 12. 1925
Zahájení provozu elektrické dráhy do Řečkovic.
Vážení čtenáři, v tomto čísle je naposledy uveřejněno kalendárium. Chtěli jsme Vám tak připomenout výročí
významných osobností města Brna a naši městské části a událostí v jednotlivých měsících, a taky Vás seznámit
s významným informačním zdrojem, z nějž jsme čerpali a který můžete v dalším individuálně využívat.
* 1. 12. 1909
1. 12. 2002

Obyvatelé Mokré Hory a výletníci, směřující na vycházku k jehnickým rybníkům
kolem tenisových kurtů na ulici Pod zahradami, si jistě všimli nově zbudované plochy
hřišť na pétanque. Pod tímto těžko srozumitelným a vyslovitelným názvem se skrývá
jednoduchá a pohodová hra, jejímž domovem je sladká Francie. Kdo měl možnost
tuto zemi někdy navštívit, určitě potvrdí, že plácky na pétanque tam jsou na každém
náměstíčku, jsou hojně využívány, a to nejen penzisty. I když většina lidí zná pétanque
jen z komediální série Četníků, přesto si tato hra u nás získává čím dál víc příznivců.
Přispěla k tomu dostupnost ocelových koulí, sadu koupíte za pár stokorun třeba
i ve sportovním oddělení Globusu. Hra má jednoduchá pravidla, která dokonale
pochopíte už při první hře. Netřeba se dlouho učit, i začátečník může porazit svůj
zkušenější protějšek. Není rozdílů mezi dětmi a dospělými, ženami a muži, dědeček si
rovnocenně zahraje s vnoučaty, což není u sportu běžné. Je to prostě ideální rodinná
hra, u které se dobře baví malí i velcí.
Plocha s mlatovým povrchem má dvě prostorná hřiště, lavečky a je osvětlena
dvěma stožáry veřejného osvětlení. Hřiště je umístěno na pozemku města, tvoří
součást plochy biokoridoru v části, která byla rezervovaná pro sport a rekreaci. Využití
této rezervy je bohužel limitováno vedením středotlakého plynovodu podél ulice
Pod zahradami. Na plynovodu RWE nedovolilo umístit jakoukoliv stavbu, přeložka
potrubí by byla finančně neúnosná. Rezervovanou plochu proto nešlo využít například pro větší sportovní hřiště, na které by beztak v dohledné době peníze nebyly.
Hřiště stálo městskou část 700 tis. Kč včetně DPH, což se u stavby, kde je vidět jen
písková plocha s několika lavečkami, koši a lampami, jeví skutečně příliš. Skutečnost
je daleko složitější, pokud se seznámíme s rozsahem prací a dodávek. Samotné
sportoviště má 260 m2, dalších 140 m2 zeleně v okolí bylo nutno upravit. V ploše
sportovního hřiště bylo vytěženo a odvezeno do vzdálenosti 13 km na skládku
v Černovicích 333 tun zeminy. Ve spodní části výkopu byla uložena vrstva štěrku
v tloušťce 50 až 280 mm, dále 150 mm vrstva důkladně zhutněného štěrku frakce
16/38 mm, dalších 150 mm štěrkocementové směsi a nakonec 100 mm štěrkopísku
frakce 0/4 mm. Připojení nových lamp veřejného osvětlení bylo nutno provést
protlakem pod komunikací ulice Pod zahradami. Cena dle rozpočtu projektanta činila
800 tis. včetně DPH, zakázka byla zadána na základě výběrového řízení s úsporou
100 tis. Kč oproti rozpočtované ceně.
Nové hřiště pro vás může být vhodným místem přivítání příštího jara, může
být zpestřením nebo dokonce cílem vašich procházek. Nejsrozumitelnější pravidla
naleznete na internetové adrese http://petanque.cstv.cz, o hrací koule zkuste napsat
Ježíškovi.

Ivan Mašek, šéfredaktor
Zdroj: www.encyklopedie.brna.cz

Podzim na Horáckém

Tak jsme se konečně dočkali.
Máme nová okna, dveře a fasádu.
Už nám do budovy nefouká, neprší
ani nesněží, okna se dají otevírat
i zavírat, pod dveřmi nejsou škvíry
– zkrátka ve škole zavládla tepelná
i estetická pohoda. Paneláková šeď
se změnila na převládající modrou
barvu, která nás ráno při příchodu
příjemně naladí.
Jako bonus jsme získali moderní sportovní povrch na části hřiště a venkovní
prostor s hracími prvky pro děti ve školní družině.
Poděkování všech žáků, učitelů a provozních zaměstnanců naší školy míří
především k těm, kterým se podařilo získat pro realizaci obou staveb to nejdůležitější
– peníze . Nejen z evropských dotací s podílem státu a s přispěním Magistrátu města
Brna, ale i z prostředků řečkovické radnice.
Za zmodernizovanou školu vděčíme především dlouhodobému úsilí pana
starosty Mgr. Viskota a Ing. Maláskové za odborné rady a dohled v průběhu projektové přípravy a realizace stavby.
V naší „nové“ škole se budeme těšit na budoucí prvňáky, které zveme i s rodiči
k prohlídce školy.

Školní rok začal teprve před dvěma měsíci, ale kromě výuky už jsme stihli spoustu
aktivit. Na své si mohli přijít děti i rodiče. Pro dospělé uspořádalo Školní poradenské
pracoviště akci Jak na školu aneb rodiče, škola a spolupracující partneři. Ve čtyřech
učebnách se sešli rodiče a učitelé s pozvanými hosty, aby se seznámili s tématy,
která je zajímala – problémy výchovné přišly na řadu při setkání se zástupci policie,
OSPODU a školním psychologem, učení se probíralo na setkání se speciálními pedagožkami. Všem přednášejícím, pprap. J. Bendové, Mgr. M. Hofmanovi, p. J. Polákové,
Mgr. M. Sklenářové a Mgr. Velecké, patří velký dík. Pro organizátory byla nejlepší
pochvalou otázka jedné z účastnic, kdy zas budou další dílny.
Na spolupráci s rodiči nám velmi záleží, je to jeden z předpokladů úspěšnosti
žáků. Nejen zorganizování této akce se stalo podmínkou k získání certifikátu Rodiče
vítáni. Cílem stejnojmenného projektu je přiblížit školu rodičům.
Celou školu zaměstnal projekt Poznej své město. Děti se rozjely i rozešly na
všechny světové strany, aby nasbíraly co nejvíce informací o Brně. Svoje poznatky si
pak sdělily navzájem prostřednictvím posterů.
Příznivé počasí letošního podzimu umožnilo dokončení úprav v přírodní učebně.
S vydatnou pomocí pánů školníků a děvčat z devítek, Terezky Janečkové a Moniky
Pluskalové, bylo vybudováno jezírko, kde najdou během teplých měsíců útočiště
želvy ze školního zvířetníku, a hmatová stezka. Zahrada bude sloužit především
vyučujícím přírodopisu a pěstitelských prací.
Pozadu nezůstal ani sport. Účast zápasníků na soutěžích je samozřejmostí. Velké
ceny Brno 2011 se zúčastnilo 103 účastníků od nás i ze zahraničí, 14 z nich bylo z naší
školy. Někteří z nich si vedli velice dobře a vybojovali pozice na stupních vítězů.
1 . místo: Vojtíšek Petr, Zábrš Jiří,
2. místo: Riglová Markéta,
3. místo: Tykalová Barbora, Suchánková Bára, Valentová Šárka.
Klubu TAK Hellas Brno se navíc podařilo obhájit loňské 1. místo v kategorii
družstev. Úspěšní jsme byli i v Plavecko-běžeckém poháru. Získali jsme dvě 1. místa
– Martin Vala a Martina Satková.
Vranovský Empík, běžecký závod v přírodním terénu, zas vyhrála trojice žáků
z devítky – Gabina Nováková, Adam Fröde a Martin Kalábek.
Pomyslnou tečkou za všemi aktivitami byla Halloweenská party, kterou uspořádal
žákovský parlament pod vedením Martina Hofmana, školního psychologa, pro
1. i 2. stupeň. Hudební doprovod byl vskutku profesionální, zajistil ho DJ Maztah
alias Hynek Velc, výtvarkář a občankář. Na stejné úrovni byla i pozvánka a prezentace
z celé akce. Pokud nevěříte, nalistujte naše stránky www.zshoracke.org.

Mgr. Eva Baráková, ředitelka školy

Alena Khazalová

Oliver Pospíšil

ZŠ Novoměstská v novém kabátě
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Omezení rychlosti jako boj proti hluku
Narůstající intenzita dopravy v posledních letech se stává velmi aktuálně probíraným tématem. Dlouhé kolony aut (nejen ve městě Brně) jsou bohužel velmi často
naším společníkem při cestování. Pokud zrovna necestujeme autem, vnímáme další
velmi negativní faktor spojený s nárůstem dopravy, a to je intenzita hluku. V naší
městské části jsou postiženy zejména lokality při silnici nazývané jako tzv. výpadovka
na Svitavy, leč z vlastní zkušenosti vím, že hluk nesoucí se z této komunikace bývá
často patrný i v odlehlejších částích naší městské části. Na uplynulém jednání komise
výstavby a dopravy naší městské části jsem proto přednesl některé argumenty
pro snížení rychlosti na této komunikaci, a to v části od mostu přes ulici Hapalovu
až po dopravní značku označující začátek obce (přibližně v místech odbočení na
Žabovřesky). Důvodů pro omezení této rychlosti je hned několik. Jednak je to již
zmiňovaná vysoká intenzita hluku, dále pak nejednotné omezení rychlosti směrem
od Svitav, kdy kolem hypermarketu Globus platí omezení 100 km/hod., následně až
po zmiňovaný most 80 km/hod. a od mostu až po dopravní značku začátek obce
opět 100 km/hod., což působí přinejmenším podivně, obzvláště když směrem
z města platí až po hypermarket Globus omezení rychlosti ve výši 80 km/hod.
A konečně posledním faktorem hovořícím pro omezení rychlosti plynulejší regulace
dopravy, kdy pomaleji jedoucí auta mohou napomoci souvislejšímu provozu ve
městě Brně. Tento způsob regulace je běžný například v Rakousku. Doprava je tím
pádem plynulejší a snižuje se riziko tvorby kolon. Komise proto přijala závěr, kdy
doporučuje Radě naší městské části požádat Ředitelství silnic a dálnic o snížení
rychlosti ve výše uvedeném úseku. Rada se k tomuto doporučení postavila rovněž
kladně a žádost schválila, nyní je na tahu Ředitelství silnic a dálnic. Věřím, že naše
žádost bude kladně akceptována.
Domnívám se, že omezení rychlosti a následné důsledné dodržování tohoto
omezení je prostředek, který v konečném důsledků prospěje všem, zejména obyvatelům naší městské části. Jediní, kdo nebudou zřejmě spokojeni, jsou notoricky uspěchaní a nervózní řidiči. Těm je však potřeba připomenout opatření zavedená v Praze,

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
pobočka

CVČ Domino

Kořískova 16, Brno-Řečkovice
www.ddmhelceletova.cz/domino

Kontakt: Mgr. Jana Podzemná, 608 644 313, dominocvc@gmail.com

Na všechny akce se prosím hlaste a potvrzujte účast min. 3 dny
předem na výše uvedeném kontaktu.
Nabídka kurzů:

14. 12. 2011 (středa, 18-20 hod.)
PŘÁNÍČKA, POHLEDNICE, NOVOROČENKY

kdy např. v ulici 5. května či V Holešovičkách došlo ke snížení rychlosti na 50 km/hod.
právě z důvodu nadměrného množství hluku. Spolu s přítomností radarových kontrol
je výsledek ten, že většina řidičů tento rychlostí limit velmi úzkostlivě dodržuje.
O dalších možných řešeních, jako je vhodnější forma asfaltu (opět příklad z ulice 5.
května v Praze) či stavba protihlukových stěn, zatím nemá příliš smysl hovořit, neboť
jsou to řešení poměrně značně technicky i finančně náročná.
MUDr. Pavel Vít, člen komise výstavby a dopravy

Do Řečkovic zavítal svatý Martin
Novou akcí, která by se mohla v naší městské části stát tradicí, je připomínka sv.
Martina, patrona chudých a nespravedlivě pronásledovaných lidí.
S touto myšlenkou přišli mladí řečkovičtí lidovci, kteří ve spolupráci s místní
farností uspořádali v pátek 11. listopadu 2011 historicky první světelný průvod
k připomínce sv. Martina. Na sraz před zdejší kostel přišlo v doprovodu svých rodičů
a prarodičů bezmála 50 dětí, vybavených lampiony, lucerničkami a baterkami. Po
17:00 hodině vyšel průvod do kopce směrem na Prumperk. Trasa pokračovala dále
mezi zahrádkami k ulici Lacinově a poté lesíkem k zastávce MHD při ulici Generála
Kadlece, odkud se zamířilo zpět na Palackého náměstí. Cestou, zvláště na neosvětlených místech, vypadaly lucerničky velmi působivě a vytvořily dětem zvláštní atmosféru. Po návratu před kostel všichni zhlédli scénku o životě dobrého rytíře sv. Martina
v podání mladých ochotníků. Na závěr byly děti odměněny drobnými sladkostmi
a rozešly se spokojeně domů.
Za tento pěkný počin patří velký dík především paní Karolíně Kolářové z Mokré
Hory, která se ujala režie celé akce. Za rok za námi, doufejme, sv. Martin zavítá opět
a budeme si přát, aby již byl na svém bílém koni.
Jiří Prchal

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova 4

Pobočka CVČ Mateřídouška Gromešova 1
tel.: 541 214 305, 732 325 451, 739 283 230
e-mail: cvcmateridouska@seznam.cz, www. ddmhelceletova.cz

Nabídka nových kroužků a kurzů:

Kurz orientálního tance pro začátečníky a pokročilé,
pondělí 19.00 – 20.30 hodin.
Lektorka: Anna Ronovská, tanečnice skupiny El Rask Sael.
Přihlášky: 775 161 897 nebo 739283230.

Zumba – taneční fitness hodina, která je jedinečným spojením

Základní cena: 150,- Kč/3 hodiny + doplatky za dekorační materiál
(papíry, alba, kalendáře atp.). Vhodné pro dospělé a mládež
od 12 let.

latinskoamerických rytmů, cvičení a především zábavy.
Od prosince v úterý od 18.00 do 19.00 hodin.
Cena za prosinec a leden 500,- Kč. Lektorka: Petra Kočová.
Přihlášky, informace: Psotová 732 325 457.

KERAMIKA NA DANÉ TÉMA každou 2. středu v měsíci
(středy, 18-20 hod.)

Akce pro veřejnost:

Cena: 150,- Kč - 2 hodiny /vytváření z hlíny a 1. výpal.
100,- Kč - 1 hodina/ glazování a 2. výpal, tj. 2. setkání, na kterém se
domluvíme s účastníky.

Tradiční vánoční dílničky pro děti v sobotu 10. prosince

Program:

od 9.00 do 13.00 hodin.
Výběr ze 7 stanovišť - pečení perníčků, výroba ozdob na stromeček,
dekorací a dárečků „od srdce“ pro potěšení nejbližších.
Součástí akce bude také výstava akvarelů pohádkových postaviček
brněnské výtvarnice Jany Špačkové. Budete mít možnost na vlastní oči
zhlédnout, jak vzniká obraz.
S sebou: přezůvky, svačinku, krabičku na perníčky a peníze na materiál
v dílničkách, výběr ze stanovišť – max. 200 Kč. Na akci není nutno nahlášení
předem.

9 - 10 hod.: VIZOVICKÉ PEČIVO, modelování a zdobení

Vánoční párty pro děti – v pátek 16. prosince

7. 12. 2011 VYŘEZÁVANÁ MÍSA
17. 12. 2011 VÁNOČNÍ DÍLNY
Srdečně zveme děti i dospělé na vánoční dílničky v sobotu
17. 12. 2011.

z těsta pro malé i velké, od 10:15 do 12:30:

PŘÁNÍČKA , NOVOROČENKY, POHLEDNICE
tradiční i netradiční techniky výroby přáníček s využitím slepotisku,
dekorativních razítek a raznic,

KORÁLKOVÉ NÁRAMKY A PRSTÝNKY
kurz nenáročného šperkaření, navlékání korálků na paměťový drát,

SVÍCÍNEK Z CÉDÉČKA

od 16.00 do 18.00 hodin.
Zábavný program pro děti bez doprovodu rodičů. Loutková pohádka
připravená dětmi z loutkového kroužku, tematické vánoční hry, tancování,
vyrábění ozdob na stromeček, rozsvícení vánočního stromečku, malý
dáreček pro každé dítě.
Cena: 70 Kč.
Na akci je nutné se předem přihlásit: D. Pospíšilová 739 283 230.
Pracovníci Centra volného času Mateřídouška přejí všem svým příznivcům
krásné vánoční svátky, úspěšné zvládnutí Silvestra
a šťastné vykročení do roku 2012.

recyklace CD, zdobení svícnu skleněnými nugety.
Cena za dílny dle množství výrobků 30 - 200,- Kč.
Jana Podzemná

Karla Psotová
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PLACENÁ INZERCE
HODINOVÝ manžel-opravy, údržba v bytech, tel.:728101936

PRODÁM jablka 5 Kč/kg, tel. 605 176 750

AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936

POČÍTAČOVÉ SLUŽBY pro domácnosti i firmy - stavba PC, servis,
prodej příslušenství a spotřebního zboží, sítě WiFi i kabel.
Telefon: 722 748 170, www.error-servis.cz, Banskobystrická 6

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, servis, bezdrátové sítě.
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz

PRONAJMU garáž v areálu býv. kasáren v Řečk. Tel.: 604 604 619
KOUPÍM byt 1+1 nebo 1+kk v Řečk. Jsem přímá záj. Tel.: 605 037 168

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165

REHABILITACE-nově otevřená, Banskobystr. 24, Tel.: 602 492 203

MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!

MED přímo od včelaře akát, květový, jarní-letní, pastový 100,- Kč,
V újezdech 8, Brno-Medlánky, tel.: 723 476 249

MONTÁŽE A OPRAVY voda, topení, plyn. Tel.: 603 441 181

KOUPÍM byt 2+1 až 3+1 s lodžií, výhled do zeleně, platba v hotovosti.
Řečkovice, Medlánky a okolí. Tel: 603 279 582

BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na klíč.
Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.
Osobní přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647

HLEDÁM slunný byt 3+1 s výhledem na zeleň. Tel.: 603 104 983

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520

PROVÁDÍM úklidy-jednorázové i pravidelné, kanceláří, firem,
péče o domácnost-běžný úklid, žehlení, mytí oken. T.: 608 517 402

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu

ELEKTROREVIZE - el.spotřebiče, nářadí, byty, domy, průmysl provozy,
hromosvody.www.revize-sialini.cz. Tel.: 606 041 003

TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí
HANÁK. Tel.: 549 272 587

ELEKTROINSTALACE - byt. jádra, domovní a prům. instalace,
rekonstrukce, opravy. www.revize-sialini.cz. Tel.: 606 041 003

ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál,
tel.: 602 550 175, www.aisakurzy.cz

PRONAJMU garáž v Řečkovicích pod hřbitovem. Tel.:606 203 558

FITKO JANA - od září opět lekce pilates, pilates pro začátečníky, power
jogy, zumby a aqua aerobicu. Těší se na Vás kvalifikované lektorky.
Lekce bez rezervace, již od 55,- Kč. www.fitkojana.cz, tel.: 724 912 970
PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební
a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13let a protože jsme nebyli
první a nejsme ani největší tak o to více nám záleží na Vaší
spokojenosti.
www.koupelnyjelinek.cz, tel. 608 877 322
HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda,
truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům.
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009
MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole,
tram. 1, zast. Husitská, ÚT, ST, ČT 15-18 hod. Tel.: 549 250 323

NOVÁ PIVOTÉKA
Nabízíme více než 100 druhů piv z ČR i zahraničí (Německo, Belgie..).
Velké množství specialit z malých pivovarů za příznivé ceny. Široký
sortiment dárkových balení a pivní kosmetiky. Ideální vánoční dárek.
Kořenského 19, Řečkovice, otevřeno po-pá 14:00-18:30
www.pivni-lekarna.cz, tel. 728 315 963.
PRONÁJEM skladových a výrobních prostor v Brně-Řečkovicích.
Základní modul 108 m², možnost spojení do větších i menších ploch.
Cena od 800,-/m²/rok + služby a energie dle spotřeby.
Tel.: 541 426 147/180, mail: pfm@pfm-group.cz,
web:www.pfm.pfm-group.cz

Placená inzerce

Palackého náměstí 19a
621 00 Brno - Řečkovice
mobil: +420 731 178 279
tel.: +420 549 272 542
www.csp-brno.cz

AUTOVRAKY odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ.
Výkup aut, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 03 03 04
NOVĚ otevřený bio kosmetický salon Tabia beauty nabízí ošetření
pleti Bio Eminence a Oléanat, čištění ultrazvukem,
nové neurostimulační masky - JEN U NÁS - prodloužení řas, masáže,
prodej produktů Manufaktura a Topvet, výklad karet a numerologie,
prodej stříbrných šperků Swarovski i svatební sady, náramky na míru,
šperky z říčních perel.
Palackého tř. 45, Kr. Pole, zastávka Husitská, nová pasáž,
salon Tabia beauty, tel : 734 610 934
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

OZNAMUJEME,
že jsme smluvním partnerem
Všeobecné zdravotní pojišťovny
Placená inzerce
kCS5_inzerce_REC_90x40_20111103cmyk.indd 1

DOUČÍM anglický jazyk. Tel.: 605 371 425

kadeřnictví • péče o vlasy
solária • kavitace • radiofrekvence
kosmetika • manikúra
modelace nehtů
pedikúra • masáže
www.studio-silent.cz

PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody, byt. jádra
od 70.tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
VYMĚNÍM OB 1+1 33 m², ul. Sibiřská za větší. Tento byt se nachází
v klidné části, nejde do privatizace. Tel. 605 911 164

3.11.2011 12:08:24

Vážného 21, 621 00 Brno-Řečkovice

✆ 725 042 828
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Kam vyrazit za sportem?
Badmintonový oddíl BC SmartLife Řečkovice letos hraje skvěle.
A - tým po historickém postupu do 3. ligy se dokonce pod vedením
hrajícího trenéra Lukáše Ploška drží bez porážky v čele této soutěže
a vzájemný zápas s loni ještě druholigovým Podivínem hodně napoví
o tom, zda je reálné pošilhávat i po dalším postupu - tedy 2. lize!
Pro všechny zvědavé diváky je připraven i souběžně hraný zápas
záložního B - týmu, který v rámci 4. ligy změří síly na vedlejších kurtech
s nováčkem ze Zlína.
Poslední kurt zůstane volný pro případné zájemce, kteří by si tento
dynamicky se rozvíjející sport chtěli vyzkoušet.
To vše se odehraje v sobotu 17. 12. od 9:00 hodin v jehnické Yonex
aréně, kam přislíbily účast i některé zajímavé osobnosti.

Sportovní program na PROSINEC:
Badminton – 3. liga (Yonex aréna Jehnice)
17. 12. BC SmartLife Řečkovice A : TJ Slavoj Podivín 9:00 hod.
- 4. liga
3. 12. BC SmartLife Řečkovice B : TJ Chropyně B 11:00 hod.
17. 12. BC SmartLife Řečkovice : ZBL Zlín 9:00 hod.
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Extraliga žen (nová hala)
3. 12. VALOSUN Brno : FRISCO Brno 16:30 hod.
20. 12. VALOSUN Brno : BK Strakonice 17:30 hod.
- Středoevropský pohár CEWL
7. 12. VALOSUN Brno : ŽBK Whirpool Poprad 17:30 hod.
Volejbal – Extraliga žen (nová hala)
3. 12. SG Brno : VK Přerov 19:00 hod.
10. 12. KP Brno : Frýdek - Místek 18:00 hod.
17. 12. SG Brno : Olymp Praha 17:00 hod.
- pohár CEV
30. 11. KP Brno : Branik Maribor 18:00 hod.
Házená – Extraliga mužů (stará hala)
3. 12. HK KP Brno : KH Kopřivnice 17:00 hod.
Futsal – 1. liga (nová hala)
2. 12. Tango Brno : Indoss Plzeň 19:30 hod.
9. 12. Tango Brno : DeRe Šumperk 21:00 hod.
Florbal – Extraliga mužů (nová hala)
10. 12. Bulldogs Brno : Panthers Otrokovice 15:00 hod
Termínovou listinu na měsíc LEDEN zasílejte nejpozději do 9. 12. na
adresu foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn
předseda komise sportu a člen rady MČ

TQPSUBSFÈMESVäTUFWOÓ
QMBWFDLâ
CB[ÏO
PROVOZ AREÁLU BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

24. - 25. 12. zavřeno
26. - 30. 12. otevřeno od 8:00 do 20:00 hodin
31. 12.
otevřeno od 8:00 do 16:00 hodin
1. 1. 2012
zavřeno
od 2. 1.
běžný provoz
(Bližší informace najdete na www.druzstevni.cz)
Nevíte si rady s dárkem na vánoce pro Vaše blízké? Ideálním dárkem jsou populární
dárkové poukazy Sportareálu Družstevní. Dárkový poukaz pak může obdarovaný využít
jak na plavání, tak na všechny aktivity v Active fitness nebo na nákup sportovní obuvi
New Balance či plaveckého vybavení. Dárkové poukazy mají pěknou grafiku a jsou vytištěny na prvotřídním papíře.
Pokud v prosinci navštívíte bazén nebo Active fitness, dostanete při každé návštěvě
zdarma kalendář na rok 2012. Děti si mohou místo kalendáře vybrat lízátko či jinou
sladkost. Tím, že jsme již v září zrušili doplatky ke vstupnému při návštěve bazénu,
je možno během vánočních svátků setrvat u vody i několik hodin – stále za stejnou cenu.
Zápis do plaveckých kurzů Plavecké školy Rybka pro druhé pololetí (únor až červen
2012) - na uvolněná místa – bude probíhat již v lednu. Přesné datum zápisu uveřejníme
na www.psrybka.cz a ve vstupní hale sportareálu.
Od poloviny listopadu má kavárna Aroma Café v našem sportareálu nového nájemce.
Tato změna si klade za cíl zvýšit kvalitu služeb poskytovaných sportareálem nejen
sportuchtivým návštěvníkům, ale i ostatním občanům, kteří byť jen „zabloudí“ do našich
prostor. Budeme rádi, pokud Vám v kavárně bude chutnat a rádi si v ní posedíte.
Vaše poznatky s novým provozovatelem nám sdělte e-mailem na info@galantbrno.cz.

BDUJWF
mUOFTT
XXXESV[TUFWOJD[
Placená inzerce

NOVĚ OTEVŘENO !!! MASÁŽE a PEDIKŮRA
Sportovní, rekondiční, relaxační…

Masáž lávovými kameny, zábaly proti celulite.
Indická masáž hlavy proti stresu a migrénám.
Netradiční prostředí. Dárkové poukazy!!
AKCE: každé úterý masáž zad a šíje jen za 199,- Kč,
pedikůra za 180,- Kč
Banskobystrická 52, Řečkovice BRNO
Objednávky na tel. 777 099 687, Antonyová Helena

SPORTOVNĚ - MIKULÁŠSKÝ DEN
Kdy: 10. 12. 2011 od 9:00 hodin
Kde: Městská hala Vodova, Brno-Královo Pole
Určeno pro děti 3 - 10 let a jejich rodiče.
Co vás čeká:
– sportovní soutěže o zajímavé ceny,
– sportovní koutky jednotlivých sportů,
– autogramiáda známých sportovců,
– zábavné nafukovací atrakce,
– a mikulášské překvapení.
Akci pořádají sportovní oddíly sdružené v UNII SKmB
HC Kometa Brno - lední hokej
Draci Brno - baseball
FC Zbrojovka Brna - fotbal
FC Tango Brno - futsal
BK Frisco a Valosun Brno - basketbal Bulldogs Brno - florbal
RC Dragon Brno - ragby
VK KP a Volejbal Brno - volejbal
KP Handball Brno - házená
Richard Foltýn, předseda komise sportu a člen rady MČ



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

KULTURA
TICHÁ ŘEČ DŘEVA A SKLA
Dřevo i sklo jsou spolu s kovem
a kamenem základními a prapůvodními
materiály, provázejícími lidský rod na jeho
dlouhé cestě historií. Jejich autentičnost
v člověku nevědomky vytvořila za staletí
pevné pouto v každodenním životě,
zvláště pak v oblasti umění. Vždy na nás
působí přesvědčivěji a přirozeněji než
sebedokonalejší plast či jiná syntetická
hmota.
Dřevěné plastiky, reliéfy a řezby, stejně jako umělecké předměty ze skla označované jako vitráže, dovedou navodit útulnou a intimní atmosféru obytných i kulturních
a pracovních prostor. O tom se ostatně přesvědčujeme v každodenním životě.
Naše prosincová výstava s názvem „Tichá řeč dřeva a skla“ bude právě takovou
exkurzí do světa drobných i rozměrnějších uměleckých předmětů, určených ke
zkrášlení našich interiérů.
Svoje díla nám představí řezbář a sochař Valtr Baxa z Doubravníku a vitrážistka
Jarmila Jersáková z Řečkovic. Výstava bude prodejní a zahájena bude dne 9. prosince
v 17 hodin ve výstavních prostorách Galerie na radnici a potrvá do následující neděle
18. prosince. Otevřena bude v obvyklé hodiny: v pracovní dny od 14 do 17 hodin,
o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Krásné zážitky z této výstavy spolu se šťastnou rukou při pořizování vánočních
dárečků vám přeje za komisi kultury a informací RMČ

VÁNOČNÍ KONCERT
Vážení a milí spoluobčané, srdečně Vás zveme na
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ,
PALACKÉHO TŘ. 70, který se uskuteční
14. 12. 2011 v 18. 00 hodin v sále Konventu Milosrdných bratří,
Brno, Vídeňská 7. Na koncertě vystoupí žáci hudebního, výtvarného,
tanečního i literárně – dramatického oboru.
Těšíme se na setkání s Vámi v tomto předvánočním čase.
Jana Sapáková, ředitelka školy

Soukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.
Kořenského 23a, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.universum.wu.cz

Ivan Koláčný

zve na

Moravané o víně – díl druhý

ŽÁKOVSKÝ VEČER

7. prosince 2011 v 18.00 v sále školy

Červnová beseda o dějinách a současnosti
vinařství a vinohradnictví na Moravě a v Čechách,
zejména pak její pozitivní ohlasy ve veřejnosti,
vedly organizátory akce - Výbor pro národnostní
menšiny - k jejímu pokračování. O odborné slovo
byl požádán opět zkušený enolog a pedagog
Doc. ing. Eduard Postbiegl, CSc., který se nejprve
věnoval obnovené a dávno zapomenuté tradici
svatomartinských vín a poté vínům červeným
a růžovým.
Ten, kdo přišel v úterý 15. listopadu v podvečer na radnici, jistě nebyl
zklamán. Kromě řady málo známých skutečností z období 14. – 18. století,
byli posluchači seznámeni s tradičními i novými odrůdami modrých variant
vinné révy pěstovaných na jižní Moravě a v některých vhodných úsecích
Polabí.
I tentokrát byla přednáška s besedou obohacena o degustaci růžového
a červeného svatomartinského vína vyrobeného ze Svatovavřinecké odrůdy
a poté na trojici vzorků z Frankovky byla demonstrována kvalitativní odlišnost červeného vína zemského, jakostního a pozdního sběru. Vzorky byly
získány, podobně jako pro první červnovou akci o víně, od pěstitele Zdeňka
Galii ze Šardic, známé to vinařské obce Slovácké podoblasti.
I tentokrát se původně plánovaná dvouhodinová beseda protáhla
a většina účastníků litovala, že vedle bílých a červených vín již neexistují vína
další, která by umožnila v besedách pokračovat.
Ivan Koláčný

VÝSTAVA OBRAZŮ
Výstava obrazů Přírodní motivy malíře Rudolfa Šlesingera
se uskuteční v kavárně Wellington Cafe, Vážného 21 pod
restaurací Vysočina v období od 23. 11 do 23. 12. 2011.
Rudolf Šlesinger

Společný VÁNOČNÍ KONCERT
se ZŠ Zeiberlichova

15. prosince 2011 v 18.00 v kostele kláštera klarisek v Soběšicích

VÁNOČNÍ KONCERT

20. prosince 2011 v 17.30 v sále školy
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

V říjnu oslavili své jubileum

V listopadu oslavili své jubileum

Pavla KRATINOVÁ

91 let

Albína ŠLESINGEROVÁ
90 let
Marie RAKUSOVÁ
90 let
František DVOŘÁČEK
85 let
Jindřich KOPEČEK
85 let
František WITTGRUBER
85 let
Ludmila POKORNÁ
85 let
Klára HRDLIČKOVÁ
85 let
Blažena VAVERKOVÁ
85 let
Vladimír FALTÝNEK
80 let
Jaroslav MADĚRA
80 let
Vladimír KŘÍŽ
80 let
Miloslav RYBKA
80 let
Libuše FRANCOVÁ
80 let
Věra MEDKOVÁ
80 let
Jitka HORKÁ
80 let
Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.
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